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Vastaanottaja: honbu-posti@helsinki.fi
[Honbu] Kausi 2008 - 2009 Honbussa --- Season 2008-2009 at Honbu

18. elokuuta 2008 23.00

Hyvä honbulainen, dear Honbu member
(English summary in the end of the message)
Honbun toiminta- ja tilikausi 2007-2008 on takana. Kausi meni suunnitelmien mukaan vähintään taloudellisesti. Aktiviteetteja on järjestetty, vöitä
suoritettu ja kurssit pidetty. Jäseniä seurassa on kauden aikana ollut vajaa 70. Sosiaalisia aktiviteetteja on myös järjestetty tuttuun tapaan. Vaikka
tarkkoja tilastoja ei olekaan, voidaan kuitenkin huomata, että keskimääräinen yhden harjoituksen osallistujamäärä on taas hieman laskenut.
Yhdistyksen hallitus on toiminut kauden aikana aktiviisesti ja varsin yksimielisesti. Hallituksesta erosi omasta pyynnöstään Liisa Kantola kesken
kauden. Liisa halusi keskittyä karaten sijaan muihin harrastuksiin.
Honbun hallituksen toimintaa ovat ohjanneet yhdistyksen toimintasuunnitelman visiosta johdetut tavoitteet, jotka myös toimintasuunnitelmassa
mainitaan:
•
•
•

Yhteisöllisyyden lisääminen
Harjoittelijamäärän kasvattaminen
Harjoitusten linjan määritteleminen

HARJOITUKSET
Honbun pitkäaikainen pääopettaja Yrsa Lindqvist (5. dan) lopettaa nyt ohjaamisen Honbussa, jotta hän voi keskittyä yksityisyrittäjän vaativaan
tehtävään. Seura kiittää Yrsan pitkästä panoksesta Honbun hyväksi. Toivottavasti näemme Yrsaa tänäkin vuonna vielä leirien (Honbun tai muiden)
sekä vyökokeiden merkeissä.
Harjoittelun runko on Honbussa käytännössä aina rakentunut Yrsan treenien ympärille. Tämän rungon nyt muuttuessa radikaalisti, oli koko
treenipaketti laitettava suurennuslasin alle.
Hallituksen treenityöryhmän valmistelema ja hallituksen hyväksymä uusi viikko-ohjelma on nyt julkaistu webbisivuilla
(http://www.honbu.fi/Harjoitukset). Honbun tyylisuuntana säilyy edelleen wadoryu. Pitkään harjoitettu tyylisuunta on tuottanut seuraan monia
osaajia ja vetovastuun ottaa nyt Samu Kontinen, 1. dan. Wadoryu-treenit siirtyvät torstai-iltaan.
Toinen uutuus on maanantai-illan Koryu Uchinadi tyylisuunnan harjoitukset. Nämä harjoitukset tulevat lisäämään honbulaisten taitoa soveltaa
karatea niin itsepuolustukseen kuin otteluun (lisää tyylisuunnasta osoitteessa http://www.koryu-uchinadi.fi/) Maanantain harjoitukset vetää Antti
Vesanen, 3. dan.
Treenivalikoimassa säilyy perjantain Tero Savolaisen (1. dan) vauhdikkaat treenit kuten myös Jyrki Innasen (1. dan) ja Kirsi Laguksen (3. dan,
Shotokai) harjoitukset, jotka nyt siirtyvät tiistai-iltaan.
Lauantain kamppailuharjoituksissa muutos on se, että harjoituksista huolehtii jatkossa seuran omat ohjaajat Antti Summalan (1. dan) johdolla.
Vyökokeisiin treenaajiin panostetaan lisää. Erityisesti oranssi-siniset vyöarvot, jotka tähtäävät siihen seuraavaan: Lasse Candén johdolla tullaan
syyskauden aikana järjestämään kausittain joillakin keskiviikkovuorolla harjoituksia keskittyen wadoryu-tekniikoihin. Kaikki halukkaat, mailatkaapas
Lasselle (lasse.cande@helsinki.fi)
Tiistain ja torstain harjoitusten osalta syyskausi alkaa 1.9.08
Syyskauden lukujärjestyksen mukaiset harjoituset alkavat täydellisyydessään 15.9.08
PERUSKURSSILAISET (nykyiset ja viime vuotiset)
Te viime syyskuussa aloittaneet, olette varsin tervetulleita yleisryhmän harjoituksiin! Järjestämme kuitenkin halukkaille myös pikakertauskurssin
1.9. - 15.9. välillä, jonka aikataulusta ilmoitetaan vielä myöhemmin sähköpostitse.
Viime tammikuussa aloittaneet: teidän kannattaa myös osallistua tuolle kertauskurssille. Oranssiin vyöhön tähtäävä varsinainen peruskurssin
toinen osa alkaa varsinaisesti 15.9. Kauppiksella. Kurssin aikataulu on listattu sivulla http://www.honbu.fi/peruskurssi
Kaikki viime vuoden kurssilaiset nyt mukaan reippaasti, myös kesätreeneihin, joita jatkuu vielä pari viikkoa. Älä pelkää, että olet unohtanut kaiken!
Et todellakaan ole, eikä se vyökoeparikaan varmaan ole koko kesää treenannut!
KAUDENAVAUSTBILEET, VUOSIKOKOUS JA JÄSENMAKSU
- 11.10.08, klo 16 alkaen.
- ensin treenit Penkalla klo 16 alkaen, KAIKILLE VYÖARVOILLE MUKAAN LUKIEN PERUSKURSSI.
- Sen jälkeen yhdistyksen vuosikokous.
- Iltaa jatketaan kauden avausbileillä. Paikka tarkentuu..
Hallitus esittää vuosikokoukselle kauden 08-09 jäsenmaksuiksi:
* Opiskelija 40€/lukuvuosi. Jäsenmaksun eräpäivä 5.10.
* Muut 50€/lukuvuosi. Jäsenmaksun eräpäivä 5.10.
* Pelkkä kevätlukukausi + kesä kaikilta 30€. Eräpäivä 15.2.
====ENGLISH SUMMARY====
Many changes will be introduced in the weekly practice timetable this year.
Summer practices will go on until end of August.
New Tuesday and Thursday practices will start from September 1st. Rest of the weekly schedule will start September 15th:

Mon 19:00-20:30 Siltavuorenpenger Koryu Uchinadi, Antti Vesanen, 3. dan (Koryukan Espoo)
Tue 19:30-21:00 Siltavuorenpenger, Combat karate, Kirsi Lagus, 3. dan (Shotokai) & Jyrki Innanen, 1. dan
Wed 16:00-17:30 Siltavuorenpenger indepenent training
Thus
18:45-20:15
Siltavuorenpenger, Wadoryu Samu Kontinen, 1. dan
Fri 19:00-20:30 HSE, Combat karate, Tero Savolainen, 1. dan (Tapanilan erä)
Sat 16:00-17:30 Siltavuorenpenger, free fighting, occasionally instructed
Sat 17:30-19:00 Siltavuorenpenger, indepenent training
Basic course:
Those of you, who started basic course last Autumn, are welcome to continue with the rest of the club according to schedule above. However, we
will ALSO organize a fresh-up, between September 1st - 13th. More information on this will follow by e-mail.
Those of you, who started last January: your course will continue as part of fresh-up Sep 1-13, and the regular course rhythm will commense
September 15th (see http://www.honbu.fi/basic-course).
Party:
Put October 11th into your calendar. There will be practice FOR ALL and a party!
More information will follow and be published on website:
http://www.honbu.fi/uutiset-ja-tapahtumat/syyskauden-avajaisbileet-minileiri-seka-vuosikokous-training-and-party
====================
Parhain terveisin / Best regards,
Lassi Lindblom
Karateseura Honbu ry:n hallituksen PJ 2007-2008
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